الى اآلباء الكرام،

تريد جمعية  vzw Roppovان تساند التعاون مع اآلباء في تقديم
المساعدة.
لذلك تقوم جمعية  vzw Roppovبتنظيم مجموعات اآلباء و
جماعات العمل لمقدمي المساعدة.
مجموعات اآلباء خاصة آلباء الشباب الذين تحت مرافقة منظمة مساعدة الشباب الخاصة ) Bijzondere
 .(Jeugdbijstandفي جماعات عمل نتحدث مع مقدمي المساعدة حول تحسن التعاون مع اآلباء.
لذلك نحن في احتياج الى رأي اآلباء.
عن طريق التحدث مع اآلباء يمكننا اخذ خبر و اسئلة اآلباء في حسابنا.

ھل منظمة مساعدة الشباب الخاصة ) (bijzondere jeugdbijstandتقدم
مساعدة لك او لطفلك؟ ھل ترغب ان تقول لنا رأيك حول خبرتك مع تقديم
المساعدة؟ خبرك الحاضرة و السابقة.
ھذا ممكن بطرق مختلفة:
يمكنك كتابة رسالة لنا او االتصال بنا او بعث رسالة الكترونية:
العنوان vzw Roppov, Martelaarslaan 212, 9000 Gent :تinfo@roppov.be – 09/224.09.15 :
في موقعنا في االنترنت ستجد منبر للرأي لآلباءwww.roppov.be :

ھل تريد ان تتحدث عن رأيكم في تقديم المساعدة مع آباء آخرين؟ عن األشياء
الجيدة و األشياء التي من الممكن تحسنھا في تقديم المساعدة؟
يمكنك اإلشتراك في مجموعة آباء.
إسأل المرافق مكان و تاريخ مجموعة اآلباء او اتصل بنا.

يمكنك كذلك ملء قائمة األسئلة الملحقة.
ھذه قائمة األسئلة بدون اسم.
ال نطلب منك ملء اي أسماء )ال نطلب اسمك او اسم طفلك او اسم مقدم المساعدة
او خدمة(.
المھم ھي األشياء التالية:
* احكي لنا رأيك في تقديم المساعدة.
* احكي لنا ما ھي طريقة عمل جيدة بالنسبة لك.
* احكي لنا ما ھي األشاء التي ترغب تغييرھا.
عرفنا بكيف تشعر بوضعك كأب او أم.
يمكنك بعث قائماة األسئلة بعد ملئھا الىvzw Roppov, Martelaarslaan 212, 9000 Gent :
او قدمھا للمرافق في ظرف مغلق.

لن يستخدم احد الردات إال جمعية  .vzw Roppovھكذا نجمع ردات آباء مختلفين .من ھذه األراء المختلفة نعرف
ما ھي األشياء المھمة بالنسبة لآلباء .كذلك سنفعل نصوص نقدمھا الى مقدمي المساعدة و السياسيين .احيانا
يسألون أشياء من جمعية  vzw Roppovاو نقدم لھم نصائح .لذلك نستخدم رأي اآلباء للرد عليھم.

األسئلة:
 .1ھل من رأيك ان تقديم المساعدة في فالندرن متنظمة بطريقة جيدة؟ لماذا او لماذا ال؟

 .2قبل مجيئك او مجيء طفلك الى تقديم المساعدة:
ھل كان عندك معلومات كافية عن تقديم المساعدة؟
ھل كنت ترغب معلومات اكثر عن تقديم المساعدة من قبل؟

 .3خالل المرافقة:
ما ھي األشياء الجيدة؟

ما ھي األشياء التي تريد تغييرھا؟

 .4ھل من رأيك انه من الممكن لك قول رأيك كفاية؟

 .5ھل تريد معلومات اكثر خالل المرافقة؟ بخصوص اي موضوع؟

 .6ھل عندك فرص كافية للتعاون؟

 .7ھل كان عندك توقعات اخرى؟ ما ھي التوقعات؟

 .8بأي طريقة تشعر بمساندة من تقديم المساعدة؟

 .9كيف ممكن تكون تقديم المساعدة افضل لك؟

 .10ھل عندك توقعات بعد المرافقة؟

خبرتك مع منظمة مساعدة الشباب الخاصة ھي مع اي نوع من الخدمة؟
مؤسسة – ملجأ اسري – مركز نھاري – مرافقة منزلية – مرفقة في السكن المستقل – رعاية
األطفال في اسرة آخرى – مركز مراقبة
لجنة رعاية الشباب الخاصة )(Comité Bijzondere Jeugdbijstand
خدمة محكمة الشباب االجتماعية )(sociale dienst Jeugdrechtbank
او خدمة اخرى.............................................................................................. :
شكرا لتعاونكم!

